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Fast anställning kan ge låg arbetsmotivation* 
 

Beatrice Lönnqvist och Cecilia Thörnblom 
 

Tidigare forskning pekar på att medarbetare bland annat 
motiveras av balans mellan insats och belöning, förväntningar 
som är förenliga med organisationens visioner och 
instrumentell motivation. Åsikterna i forskningen skiljer sig åt 
i hur anställningsform påverkar graden av 
arbetstillfredsställelse. Syftet med studien var att, genom en 
kvantitativ metod, undersöka graden av arbetsmotivation hos 
lagermedarbetare. Detta utifrån Herzbergs hygien- och 
motivationsfaktorer. På platsen för studien hade sjukfrånvaron 
de senare åren ökat och organisationen var under en 
implementeringsfas av Lean production. Vidare diskuteras 
kring anställningsvillkors betydelse för motivation. Resultatet 
i studien visade att motivationen var högst bland de yngre 
medarbetarna som var tillfälligt anställda. Genom de öppna 
frågorna i enkäten framkom att arbetstiderna var en 
besvärande faktor på arbetsplatsen och att arbetskamrater 
ansågs som en positiv faktor. Organisationen AB bör öka dess 
autonomi över arbetstider och bör visa på 
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. 
 
Keywords: work motivation, work satisfaction, age, employment 
and Lean production 

 
 

Inledning 
 
Motivation kan ses som en naturens drivkraft, som har olika påverkan på individers 
beteende. För att drivkraften inte ska stagnera bör den underhållas kontinuerligt. I ett 
kapitel om motivation och arbetstillfredsställelse beskrev Furnham (2005) att det finns 
många olika anledningar till att individen arbetar. Arbetet kan exempelvis vara en 
källa av inkomst, något att uppehålla sig med eller något som ger sociala kontakter. 
Arbetet hjälper till att strukturera upp individens tid och kan ge en känsla av 
självförverkligande.  

En förutsättning för att kunna minska sjukfrånvaron var att definiera vad som 
motiverar medarbetarna och vilka grupper på den valda verksamheten som var mest 
motiverade. Så som grupper av olika utbildningsnivå, kön och ålder. Dessa insikter 
fick ligga till grund för metod och syfte. 

 
 
 
*Studien var genomförbar mycket tack vare HR- chefen på verksamheten som har studerats. Vi vill 

även rikta ett stort tack till de medarbetare på den aktuella verksamheten som deltagit och framfört sina 
värdefulla synpunkter. 
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Motivation och arbetstillfredsställelse 
 
Arbetet är en instrumentell funktion, som ger ekonomisk trygghet och tillgodoser 
människan med dess materiella behov.  
Instrumentell motivation framhåller medarbetarens benägenhet att sträva efter 
materiell belöning, så som löneökning, befordran eller mer stimulerande 
arbetsuppgifter (Alvesson & Sveningsson, 2007). Arbetet bidrar också till att 
individen upplever en personlig identitet, finner en självkänsla och får en viss status i 
samhället (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke, & Torbiörn, 2012). Det 
är tre komponenter som avgör motivationsstyrkan enligt Vroom (1995). Dessa är 
individens tro på att en viss handling leder till ett visst resultat, individens tro på att 
resultatet leder till det önskade målet samt hur högt individen värderar det önskade 
målet. 

I en upprepad longitudinell studie fick respondenter värdera vikten av sitt arbete. 
Studiens resultat visade på en drastisk minskning av arbetets värde och arbetsrollens 
betydelse under den senare delen av 1990- talet (Zetterberg och Svenska 
arbetsgivarföreningen 1977). Flera studier har genomförts för att undersöka 
sambandet mellan ålder och grad av arbetsmotivation. Samtliga fann ett samband 
mellan ålder och arbetsmotivation, där högre grad av arbetsmotivation kunde 
prediceras av en högre ålder (Eskildsen, Kristensen, & Westlund, 2003; Mottaz, 
1987). Katzell, Barrett, & Parker (1961) fann att det på små orter ofta finns en hög 
grad av arbetstillfredsställelse. Det är kulturen på de mindre orterna som bidrar till en 
högre grad av arbetstillfredsställelse, lägre personalomsättning och en hög 
arbetsinsats. Vidare visade studien på en positiv relation mellan arbetstillfredsställelse 
och arbetsprestation.   

Vroom (1995) menade att det genom tidigare undersökningar varit möjligt att 
isolera viktiga faktorer som bidrog till en generell bild av en ”tillfredställande 
arbetsroll”. Dessa faktorer var; hög lön, möjlighet till befordran, delat ledarskap, 
möjlighet att interagera med arbetskamrater, varierande arbetsuppgifter och en hög 
grad av kontroll över arbetsmetod och arbetstakt. Vroom (1995) diskuterade även 
kring om arbetstillfredsställelse istället kunde vara ett direkt resultat av de 
individuella skillnaderna, att vissa individer var mer tillfredsställda än andra oavsett 
dess arbetsroll. Vidare togs frågan upp huruvida arbetstillfredsställelse kan vara 
resultatet av både situation och personliga variabler. 

I dagens organisationer formas medarbetare in i olika grupper som även bildar 
vänskaper utanför arbetstiden. Dessa sociala relationer kan ha en stor effekt på 
kvalitén av resultatet och medarbetares förmåga att arbeta tillsammans (Furnham, 
2005). Vidare menar Kaufmann & Kaufmann (2010) att då medarbetare kan inspirera 
varandra kan detta leda till ökad grad av arbetsmotivation.   

Fast anställda uppnår ökad grad av arbetstillfredsställelse om arbetsplatsen har ett 
belöningssystem som kan erbjuda befordringar, högre lön och respekt av 
arbetskamrater. Tillfälligt anställda var mer benägna till ökad grad av 
arbetstillfredsställelse om arbetsplatsen kunde erbjuda lön, beröm och utveckling av 
dennes kompetens (Giannikis & Mihail, 2011). Miller och Terborg (1979) fann att 
tillfälligt anställda hade en lägre grad av arbetstillfredsställelse i jämförelse med de 
fast anställda. Detta kan vara ett resultat av att de inte till lika stor del är inkluderade i 
organisationens sociala system. I en studie av Clinebell och Clinebell, (2007), där 
tillfälligt- och fast anställda jämfördes visar dock resultatet att grupperna inte skiljde 
sig på faktorn arbetstillfredsställelse. 
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Medarbetarens förväntningar på organisationen 
 
Siegrist (1996) tog fram en modell för insats och belöning på arbetet. Modellen 
beskrev att när medarbetaren gör en insats i organisationen förväntar sig denne 
belöningar utefter ansträngningen. Ansträngningar på arbetet anses som en del av en 
utbytesprocess där medarbetaren förväntar sig samhällsenliga belöningar i form av 
status, pengar och uppskattning. Uppstår en brist av balans mellan medarbetarens 
bidrag och belöning, så hotas individens bild av sin yrkesroll. Det uppstår då ett 
tillstånd av känslomässig stress eftersom statuskontrollen på yrkesrollen sjunker. 
Även faktorer så som påtvingade arbetsförändringar, möjligheter till befordran och 
minskad arbetsflexibilitet kan påverka bilden av yrkesrollen negativt. Dessa är 
exempel på stressfulla kontexter. Ur stressynpunkt har medarbetare lättare att anpassa 
sig till förändringar som ger lägre arbetsuppgiftskontroll än att anpassa sig till 
förändringar som resulterar i lägre yrkesstatus. Detta då det förstnämnda ger lägre 
primära hot. 

Det fanns två starka skäl till att det är viktigt för organisationer och 
arbetslivsforskare att intressera sig för stressprocessen. Det ena är stressreaktionens 
inverkan på individens prestation och det andra är de långsiktiga konsekvenserna för 
god hälsa och välbefinnande (Aronsson et al., 2012). Medarbetare i en organisation 
som anser sig ha en svag relation mellan sitt engagemang och sin lön, hade en lägre 
arbetstillfredsställelse än de medarbetare som ansåg sig ha en stark relation mellan sitt 
engagemang i organisationen och sin lön (Jonge, Bosma, Peter, & Siegrist, 2000). Det 
finns fler källor till ett högt engagemang på arbetet; medarbetarens inre motivation för 
arbetet vid krävande situationer, dess yttre krav på arbetet (Siegrist, 1996), offentligt 
erkännande och ekonomiska belöningar (Lee & Peccei, 2008 ; Autry et al., 2003; 
Siegrist, 1996). Ledningen bör förse sig med information om vad som engagerar 
medarbetarna (Siegrist, 1996; Lee & Peccei, 2008; Autry et al., 2003; Siegrist, 1996). 

Eisenberger, Rhoades & Cameron (1999) fann i sina studier att ju högre en 
medarbetares kontrollbehov var desto högre förväntan hade medarbetaren på 
existerande bonussystem och ett ökat intresse för arbetsuppgifter. Belöning av goda 
prestationer ökade även uppfattningen om graden av autonomi och medarbetarens 
inneboende motivation (Eisenberger et al., 1999). Personalavdelningen spelar en stor 
roll i att engagera och förmedla organisationens mål. Arbetsautonomi, teamwork och 
ansvar är faktorer som har en positiv påverkan på medarbetarnas engagemang (Lee & 
Peccei, 2008). 

 
 
Motivation i organisationen 
 
Förhållningssättet Lean production definierades av Womack, Jones & Roos (1990) 
som ett integrerat produktionsflöde, där det fokuseras på att förebygga fel istället för 
att korrigera felen när de begåtts. Lean production uppnås genom en teambaserad 
organisation med multikompetent arbetskraft. Förhållningssättet präglas också av ett 
aktivt och flexibelt deltagande från medarbetare. 

Lean production främjar och uppmanar till teamwork samt förbättringsarbete. 
Teamwork begränsar dock individens möjligheter till autonomi genom 
förhållningssättets strävan efter standardisering och bestämda procedurer. Lean 
production tillverkning kan leda till stress då medarbetare kan uppleva en högre grad 
av medbestämmande, än vad de är vana vid. Vissa medarbetare ser hellre att arbetet 
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ska vara en trygghet och förutsägbart med en effektiv kommunikation från ledning 
och goda relationer till arbetskollegor (Vidal, 2007). 

De medarbetare som har högst arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats är de som 
har realistiska förväntningar på sin organisation. Realistiska förväntningar har visat 
sig vara extra viktigt vid nyanställningar av lagermedarbetare då likartade 
förväntningar, redan från start, kan minska framtida personalomsättning. Medarbetare 
med god arbetstillfredsställelse tenderar att uppvisa ett sådant beteende som gagnar 
både dem själva och organisationen. Ledningen bör göra en ansats att i förväg bedöma 
kandidatens förväntningar och hur detta sedan kan samverka med organisationens 
kultur och ledarstil. För att kunna göra en god bedömning av kompatibiliteten bör 
ledningen, genom att tillbringa tid på golvet, lära sig om den rådande kulturen och 
arbetssättet (Autry et al., 2003).  

Medarbetares uppfattning om stöd för utveckling, så som utbildningar, tillsammans 
med möjligheter till att göra karriär inom organisationen predicerar ökad prestation 
och framgång för organisationen. Organisationens stöd kan bidra till signaler om att 
medarbetarna anses som värdefulla och som resurser för organisationen. Om 
organisationen vill behålla karriärfokuserade medarbetare bör dessa ges möjlighet att 
uppnå sina karriärmål. Att behålla karriärfokuserade medarbetare kan ske genom 
individuella karriärplaner, information om utvecklingsmöjligheter inom 
organisationen eller deltagande i program om arbetsrotation. Detta för att höja 
medvetenheten hos medarbetarna om rådande karriärmöjligheter inom organisationen 
(Kraimer, Seibert, Wayne, Liden, & Bravo, 2011).  

Inom organisationer är det idag ofta ett krav att vara förändringsbenägen, flexibel 
och mentalt förberedd på att ständigt kunna se situationer ur andra synvinklar. Wilke 
(återgiven av Bonnerup & Hasselager, 2010) beskrev att det i genomsnitt tar 18 
månader för en arbetsgrupp att bli så bekväma med varandra så att deras resurser och 
fokus läggs på arbetet med uppgiften. Förändringsprocesser kan inte styras utan 
möjligen ledas då det är svårt att avgöra vad som orsakar och påverkar förändringen. 
Oförutsägbarheten i förändringsprocesser resulterar i att organisationen noga måste 
planera och överväga inför problem som kan uppstå och hur dessa bör undvikas. 
Individer i organisatoriska förändringar kan ofta uppge ett inkonsekvent beteende till 
förändringar som de efterfrågade. Det inkonsekventa beteendet tyder på att 
organisationens medarbetare är engagerade och meningsskiljaktigheter är ett pris 
organisationen kan få betala för att ha engagerade medarbetare. 

Enligt Herzberg, Mausner, och Snyderman (1959) kan en medarbetares 
arbetstillfredsställelse avgöra organisationens framgång eller motgång. Det finns, 
enligt dem, två faktorer som påverkar detta; hygienfaktorer och motivationsfaktorer. I 
hygienfaktorerna inkluderas arbetsförhållanden, relationer med ledning och 
medarbetare, lön, organisationens policy och administration. Hygienfaktorer anses 
viktiga för motivationen då avsaknaden av dessa leder till mätbart mer 
otillfredsställda individer. Hygienfaktorerna, i sig, kunde dock inte höja motivationen 
hos medarbetare. I motivationsfaktorerna inkluderas erkännande, prestation, möjlighet 
att utvecklas, ökat ansvar och jobbet i sig självt. Motivationen kunde enbart höjas 
genom motivationsfaktorer, som i sin tur ledde till ökad arbetstillfredsställelse. I 
enlighet med Herzberg et al. (1959) så kom Utley, Westbrook, och Turner (1997) 
fram till att hygienfaktorer inte ökade motivationen hos medarbetare i organisationen 
vid förändringsimplementeringar. Motivationsfaktorer var däremot viktigt för 
ledningens framgångsrika förändringsimplementeringar. Forskarnas studie visade på 
att ledningen, i implementeringsfasen, bör lägga vikt vid Herzbergs 
motivationsfaktorer för att bygga ett så framgångsrikt förändringsarbete som möjligt. 
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Attityden till arbetet kan påverka arbetsinsatsen hos medarbetaren. En viktig 
förutsättning för en bra prestation över tid, är att stimulusmiljön är lagom intensiv och 
lagom omväxlande (Aronsson et al., 2012). Befintlig litteratur och forskning 
fokuserar på att organisationer bör satsa på och diplomera individer som gör ”det där 
extra”, som tar egna initiativ (Bolino & Turnley, 2004; Halbesleben, Harvey & 
Bolino, 2009) och som tänker proaktivt (Bolino, Valcea & Harvey, 2010). På senare 
tid har dock forskning visat på att det också kan finnas negativa konsekvenser för 
medarbetare som går steget längre för sin organisation. När medarbetarna tar eget 
initiativ anses det kunna leda till stress och överbelastning (Bolino & Turnley, 2004; 
Halbesleben et al., 2009). Proaktivitet hos vissa medarbetare kan även det bidra till en 
klyfta mellan de medarbetare som verkar proaktivt och de som inte gör det. 
Forskningen visar också på att ett sådant beteende även kan verka hämmande på det 
organisatoriska planet, då det kan skada en organisation genom att försvåra för 
medarbetarna att socialisera med varandra och främja organisationskulturen (Bolino 
et al., 2010). Det är viktigt för en organisation att pusha sina anställda till att tänka ett 
steg längre och våga ta egna beslut men det är lika viktigt för organisationen att ta 
hand om de potentiella negativa faktorer som kan uppstå (Bolino & Turnley, 2004; 
Halbesleben et al., 2009; Bolino et al., 2010). 

Det finns, inom litteraturen, en god bild om vad som får en medarbetare att lämna 
en organisation. Medarbetaren kan känna sig obekväm, ha svårigheter i att förlika sig 
med det organisationen står för eller uppleva för få möjlighet till utveckling inom 
organisationen. Kostnader som uppstår när en eller flera personer väljer att lämna 
organisationen är höga, både när det gäller utgifter för personalavdelningen och 
tappad produktivitet (Gooley, 2001).  
 
 
Beskrivning av organisationen 
 
Organisationen AB var ett stort grossistlager beläget på en liten ort i Mälardalen, 
Sverige. Det fanns 167 lageranställda medarbetare och av dessa var sju tillfälligt 
anställda och resterande fast anställda. Sjukfrånvaron under åren 2007 – 2011 var 
5.7% per medarbetare, en siffra som ökat kraftigt de senaste åren. När HR-chefen 
skulle gradera sina medarbetares motivationsnivå på en skala från 1-5 blev svaret 3,5. 

I samtal med HR-chefen framgick att organisationen genomgår ett 
förändringsarbete med förhållningssättet Lean production. Under början av 2012 
påbörjades utbildning i förhållningssättet. Planer fanns på att sedan följa upp 
utbildningen med hjälp av förbättringsgrupper, för att kunna fånga upp och 
standardisera förbättringsområden. Organisationen AB visade sina medarbetare vikten 
av utveckling genom ett årligt medarbetarsamtal som under året följdes upp med 
ytterligare ett samtal. Under samtalen talas det om organisationen och den enskilde 
medarbetarens mål och det personliga utvecklingsbehovet (Personlig kommunikation, 
HR-chef Organisationen AB, 2 april 2012).  
 
 
Syfte 
 
Att undersöka graden av motivation hos lagermedarbetarna på Organisationen AB, 
samt belysa sambandet mellan demografiska faktorer och Herzbergs hygien- och 
motivationsfaktorer. Författarna vill bidra med kunskap för Organisationen AB om 
dess medarbetares motivationsnivå samt inspiration till vidare forskning.  
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Hypoteser. I termer av Herzbergs motivations- och hygienfaktorer prediceras att;  
1. Ju äldre medarbetaren är desto högre är medarbetarens motivationsnivå. 
 
2. Fast anställning ger högre grad av motivationsnivå.  
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Deltagare i undersökningen var lagerarbetare på Organisationen ABs centrallager, 
beläget på en liten ort i Mälardalen, Sverige. Medarbetarna på lagret har frivilligt fått 
medverka i en enkätundersökning innehållande 40 frågor. Det kom inte att utgå någon 
ersättning till respondenterna. Sammanlagt samlades 70 enkäter in. Svarande 
respondenter fördelade sig så att 80 % var män och 20 % kvinnor, i åldrarna 20 till 60 
år. 

 Männen och kvinnorna skilde sig åt i ålder, t (68) = -2.31 p < .05. Männen var i 
genomsnitt 35.58 år (SD = 12.05) och kvinnorna 44.08 år (SD = 11.50). De tillfälligt 
anställda bestod till stor del av yngre medarbetare, t (67) = 3.65, p < .001, medan de 
anställda med fast tjänst (M = 38.93, SD = 12.01, n = 61) till stor del bestod av äldre 
medarbetare. 
 
 
Material 
 
Som mätinstrument användes en enkät som bestod av tre delar. Den första delen 
innehöll demografiska frågor; ålder, kön, högsta utbildning, typ av anställning, antal 
år i organisationen, anställningsvillkor, arbetsledande ställning och antal år i 
arbetslivet. Del två i enkäten mätte motivation. Påståenden var 26 stycken och 
grundade sig på Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer. Enkätens andra del var 
ursprungligen utformad av Hallebro och Peterson (2007). Enkäten besvarades på en 
femgradig skala där varje skalsteg gavs ett påstående, där fem gav ett positivt svar. 
Tre påståenden användes för varje dimension i del två, enligt Herzbergs 
hygienfaktorer och motivationsfaktorer. För hygienfaktorerna (Cronbach Alfa =.739) 
var dimensionerna: Relation med arbetsledningen (item 12, 24, 35), Relation med 
arbetskamrater (item 34, 27, 29), Fysisk arbetsmiljö (Item 18, 26, 33) och lön (Item 
16, 21, 30). För motivationsfaktorerna (Cronbach Alfa =.827) var dimensionerna: 
Personlig utveckling (item 11, 25, 31), Prestationer (item 14, 19, 23), Ansvar (Item 
13, 22, 32), Erkännande (item 10, 15, 17) och arbetsinnehåll (item 9, 20, 28). Exempel 
på påstående för hygienfaktorerna var, ”samarbetet inom min arbetsgrupp fungerar 
dåligt”. Exempel på påstående för motivationsfaktorerna var, ”Jag har intressanta 
arbetsuppgifter”. Alla item var formulerade så att deltagarna ombads svara utifrån 
sina egna personliga åsikter (se bilaga). I databearbetningen har ungefär hälften av 
item skalvänts. Del tre i enkäten innehöll enkla alternativfrågor och öppna frågor om 
deltagarens syn på sin egen arbetssituation. Del tre har författarna formulerat själva. 
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Procedur 
 
Organisationen och respondenterna var i studien anonyma, därför används eventuell 
titel och pseudonymen Organisationen AB istället för organisationens egentliga namn. 
Första kontakten med organisationen skedde genom personlig kontakt vid besök på 
mässa. Därefter togs kontakt via mail och ett möte bokades in där det diskuterades 
kring förväntningar, vilka problemområden som fanns inom organisationen och om 
ett eventuellt samarbete skulle gå att genomföra. Efter mötet var organisationen och 
författarna överens om ämne, att mäta lagermedarbetares motivation inom 
organisationen. Detta genom en kvantitativ studie. Innan undersökningen ägde rum 
skickades ett missivbrev ut till Organisationen AB.  

Populationen lagerarbetare valdes ut på uppdrag av organisationen, då det fanns ett 
behov av att undersöka motivationen hos denna grupp av medarbetare. Urvalet av 
respondenterna blev de som befann sig på sin arbetsplats den specifika 
undersökningsdagen. Dagen för undersökningen var inte vald i syfte att välja ut eller 
att sålla bort specifika personer. Visionen för urvalet var att få med så många som 
möjligt den dagen, detta garanterades genom att undersökningen genomfördes vid en 
sådan tidpunkt att både de medarbetare som arbetat morgon och eftermiddagsskift 
hade möjligheten att delta. Den valda populationen arbetade i tvåskift, morgonskift 
eller eftermiddagsskift. 

Respondenterna blev informerade om studiens tillvägagångssätt, att den när som 
helst gick att avbryta och vem de kunde kontakta vid frågor. Vidare informerades 
respondenterna om vilka som kunde ta del av resultatet och att resultatet inte har eller 
ska användas i kommersiellt syfte. Efter informationen delades enkäter ut till de som 
valt att delta. Enkäterna förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dem. 
Materialet kan inte kopplas samman till respondent eller situation (Vetenskapsrådet, 
2007). 
 
 
Databearbetning 
 
De öppna frågorna i del tre i enkäten bearbetades genom meningskodning, vilket 
innebär koncentrering av nyckelord till ett textstycke för att lättare kunna 
sammanfatta uttalanden från respondenter (Gibbs, 1995). Under meningskodningen 
lästes materialet igenom varpå det uppstod återkommande teman så som arbetstid, 
lönenivå och stress som negativa teman. Arbetskollegor nämndes som ett positivt 
tema och viljan att klättra inom organisationen var även det ett tydligt tema. 
 
 

Resultat 
 
I resultatet nedan redovisas medelvärden för index och variabler, sedan samband 
mellan variabler, därefter redovisas vilka variabler som samvarierar med index, 
däribland ålder och anställningsvillkor. Slutligen redovisas resultatet från de öppna 
frågorna. Medelvärde, standardavvikelse och korrelation mellan indexen och 
demografiska data återfinns i tabell 1. Svarsalternativ för enkäten var på en femgradig 
skala där fem gav ett positivt svar. 

Motivationsindex och hygienindex låg över skalmitten som var 3.  Denna siffra 
ligger i enkäten närmast uttrycket ”stämmer delvis” i fråga om graden av motivation. 
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Korrelationen mellan motivationsindex och hygienindex visade att indexen hade 41 % 
av variansen gemensam. Vidare framgick av tabell 1 att det förelåg signifikanta 
samvariationer mellan motivationsindex samt antal år på arbetsplatsen och 
anställningsvillkor. Det förelåg även signifikant samvariation mellan hygienindex och 
endast ett demografiskt item, antal år. 

 
Tabell 1 
Korrelation (Pearson) mellan demografiska variabler med någon signifikant korrelation med index, 
samt medelvärden och standardavvikelser (n=70) 
Variabel 1  2 3 4 5 6  M SD 
1. Motivationsindex --  3.13 .53 
2. Antal år på arbetsplats -.366**  5.68 3.71 
3. Antal år i arbetslivet -.183 .296* 17.96 13.33 
4. Anställningsvillkor .287* -.308* -.400** 1.12 .32 
5. Ålder på deltagare -.172 .246* .956** -.408 37.16 12.32 
6. Hygienindex .638** -.282* .101 .079 .159 -- 3.01 .58 

** Korrelationen är signifikant vid .01 nivån. *Korrelation är signifikant vid .05 nivån. 

 
Korrelation mellan anställningsvillkor och utbildningsnivå gav: r =.261, n = 67, p < 
.05. Det visade att ju högre utbildning respondenten hade desto oftare var denne en 
tillfälligt anställd.  Ålder korrelerade med ett antal bakgrundsvariabler. En korrelation 
med hygienindex och ålder på deltagare visade på att ålder korrelerade positivt med 
hygienindex men värdet var inte signifikant. Korrelation mellan ålder och 
motivationsindex kontrollerades. Detta visade på en negativ riktning; ju yngre 
respondenten var desto högre motivation hade denne  -.172. Detta var inte signifikant.  

Då tabell 1 visade att tidigare korrelation indikerat att hygienindex korrelerade med 
antal år på arbetsplatsen föll valet på en linjär regressionsanalys, som ett sätt att 
kontrollera om ålder, som hängde samman med antal år på arbetsplatsen, ändå hade 
betydelse för hygienfaktorn. Resultatet demonstrerade att korrelationen mellan 
hygienindex och antal år på arbetsplatsen inte förändrades när ålder på deltagare 
tillkom i korrelationen. Effekten av ålder gick endast att se tillsammans med antal år 
på arbetsplatsen, se tabell 2. 

 
Tabell 2 
Regressionsanalys mellan hygienindex, antal år på arbetsplatsen och ålder på deltagare 
Indexhygien    Beta p 
Ålder på deltagare    .243 .042 
Antal år på arbetsplats    -.342 .005 

 
En regressionsanalys med motivationsindex som beroende variabel och ålder på 
deltagare och antal år på arbetsplats som oberoendevariabel visas i tabell 3. Ålder på 
deltagare och motivationsindex gav ett icke signifikant betavärde på -.087 vilket var 
en negativ korrelation. Här kan påstås att ålder inte korrelerar med motivationsindex. 
Antal år på arbetsplatsen och motivationsindex gav ett signifikant betavärde på -.344 
vilket är en negativ korrelation. Ju längre respondenten arbetat på arbetsplatsen desto 
lägre skattar respondenten på motivationsindex. Resultaten visade på att de som var 
mest nöjda var de som varit där kort tid, var unga och hade högre utbildning.  
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Tabell 3 
Regressionsanalys mellan motivationsindex, antal år på arbetsplats och ålder på deltagare 
Indexmotivation   Beta  p 
Ålder på deltagare   -.087  .458 
Antal år på arbetsplatsen   -.344  .004 

 
Tabell 4 demonstrerar en linjär regressionsanalys med svaren från de respondenter 
som nämnde arbetstid som en negativ aspekt och mellan de faktorer som signifikant 
korrelerade med motivationsindex. Beroende variabel var motivationsindex. På de 
öppna frågorna angav flera respondenter att de var besvärade av arbetstiderna. Denna 
faktor kodades och arbetstiderna hade en signifikant betydelse för motivationen. De 
tre faktorerna i korrelationstabellen som korrelerade med motivationsindex bidrog alla 
till motivation. Ålder på deltagare som kunde haft inverkan på effekten av år på 
arbetsplatsen hade ingen effekt. Mer än hälften av variansen i motivationen 
förklarades när otillfredsställelsen med arbetstiderna lagts till.  
 
 
Tabell 4 
Korrelation med motivationsindex , signifikanta variabler och nämnd fråga om arbetstid (n=68) 
Variabel Modell 1 b* Modell 2 b* Modell 3 b* Modell 3 95 

% 
Antal år på arbetsplats -.295* -.292* -.296** −.50,−.06  

Anställningsvillkor .196 .186 .066 −.17, .30  
Ålder på deltagare  -.026 -.105 −.13,−.34  
Nämnt arbetstid som 
negativt1) 

  .402** . 18, 58  

R2 .401 .402 .557  
F 6.34** 4.18** 7.20**  
∆R2  .001 .148  
∆F  .043 13.776  
*p< .05, ** p < .01, 1)kodad 1 för ja och 0 för nej 
 
 
Vid kodning av de öppna frågorna graderades respondenter som inte svarat med 0 och 
de respondenter som svarat med 1. Respondenter som nämnde arbetstider som en 
negativ faktor på arbetet (M = 2.77, SD = .58, n = 18) hade ett lägre medelvärde på 
sitt hygienindex än respondenter som inte angav arbetstider som en negativ faktor, t 
(68) = - 2.15, p< .005. Resultatet för samtliga respondenter på hygienindex låg 
närmare skalmitten (M = 3.01, SD = .58). Detsamma gällde medelvärde på 
motivationsindex, dock var inte det resultatet signifikant. Skattning av arbetstider 
korrelerade också signifikant med hygienindex, men i hygienindex ingick ett item 
som avsåg arbetstider. 

I de öppna frågorna, som inte var signifikanta i relation till index, var det 14 
respondenter som svarade att de ville klättra inom organisationen. 14 respondenter 
svarade att lönenivån var för låg. 36 respondenter svarade att arbetskollegorna var en 
positiv faktor i arbetsmiljön. Respondenter som svarade att stress var en negativ 
faktor i arbetsmiljön var 11. 
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Ingen av de öppna frågorna, utom arbetstider, korrelerade med index men detta 
nämns då det var många respondenter som svarat på dessa frågor. För antal dagar som 
respondenterna angav att de kommit in till arbetet trots brist på motivation den senaste 
månaden blev svaret varannan dag i genomsnitt (M = 13.93, SD = 11.65, n = 60). Den 
rapporterade bristen på motivation gav negativ signifikant korrelationer med 
hygienindex, r = -.523**, n = 60, motivationsindex, -.510**, n = 60.  
 
 

Diskussion 
 
 
Arbetsförhållanden 
 
Ålder på deltagare var inte enskilt signifikant men ålder tillsammans med 
arbetsvillkor visade att motivationen var högst bland de yngre som var tillfälligt 
anställda. Detta motsäger sig studiens hypoteser som löd; ju äldre medarbetaren är 
desto högre är medarbetarens motivationsnivå, och att fast anställning predicerar 
högre grad av motivationsnivå. Respondenter som arbetat länge på Organisationen 
AB hade en lägre motivationsgrad än respondenter som varit anställda en kortare tid. 
Det är rimligt att anta att ju längre medarbetaren arbetat på arbetsplatsen desto äldre 
borde denna medarbetare vara. De äldre är då kanske mer känsliga för tunga lyft, 
mörka lokaler och stressig miljö. Detta stämmer inte då respondenten, oberoende av 
ålder, fick ett lägre värde på hygienindex ju längre denne arbetat på arbetsplatsen. 
Studiens medelvärde för indexen stämmer väl in på HR-chefens bedömning av dennes 
medarbetare. Att fast anställda känner sig mindre motiverade än de tillfälligt anställda 
kan vara ett resultat av att Organisationen AB inte har ett belöningssystem (Giannikis 
& Mihail, 2011). 

Då medelvärdet på hygienindex var något mindre än medelvärdet för 
motivationsindex kan detta relateras till respondenternas svar på de öppna frågor där 
de tog upp låg lön, dåliga arbetstider, oergonomiska arbetsrutiner och bristande 
kommunikation med ledningen. Eftersom dessa faktorer inkluderas i hygienfaktorerna 
och är grundläggande för motivation, bör dessa ses över. Detta för att 
förutsättningarna för medarbetarnas motivation ska öka (Herzberg, 1959). Då 
hygienindex i studien var lägre än motivationsindex kan det kopplas till 
respondenternas negativa uppfattning om dess lönenivå i förhållande till arbetsinsats 
(Vroom, 1995). De båda indexen ställdes mot arbetstider och indexen visade på en 
lägre motivationsgrad. Resultatet för motivationsindex är mer unikt då detta index inte 
innehöll någon fråga om arbetstid. Resultatet kan tyda på att respondenterna önskar en 
högre grad av autonomi angående arbetstider (Lee & Peccei, 2008). 

 
 

Förändring 
 
Sjukfrånvaron på Organisationen AB kan bero på bristen av utvecklingsmöjligheter. 
Då många respondenter i enkäten nämnde att de vill klättra inom organisationen kan 
det tyda på känslor av att deras utveckling har stagnerat. Den bristande 
kommunikationen med ledningen kan försvåra för medarbetarna att förlika sig med 
organisationens visioner. Medarbetarens vision och mål måste fångas upp och tas 
tillvara på då organisationen annars riskerar en hög personalomsättning (Gooley, 
2001). 
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Organisationen ABs implementeringsarbete är i linje med Bonnerup och 
Hasselagers (2010) syn om vad som är essentiellt för att leda under förändring. Detta 
då organisationen kommer införa Lean production inspirerade förändringsgrupper 
bestående av lagermedarbetare. Fler respondenter angav stress som en negativ faktor 
vilket kan relateras till problematiken kring ökad grad av medbestämmande i enlighet 
med Bolino & Turnley, (2004); Vidal, (2007); Halbesleben et al., (2009); Bolino et 
al., (2010). Det kan vara så att medarbetaren söker sig till ett lagerarbete då de önskar 
en förutsägbar och trygg vardag, vilket kan störas vid implementeringen av Lean 
production.  

Arbetskamraternas betydelse bör tas i beaktande vid implementering av 
förändringsgrupper, då medarbetarens egna initiativ kan bilda klyftor i 
arbetsgrupperna. Rekryteringen till förändringsgrupperna kan även ske genom att se 
till individens källa för motivation (Siegrist, 1996). Det är ett alternativ för 
Organisationen AB att individanpassa kraven och fastställa vad som motiverar varje 
medarbetare för att kunna belöna medarbetaren på bästa sätt. Detta då vissa 
medarbetare motiveras av ekonomiskbelöning och andra av social belöning. 
 
 
Medarbetarens drivkraft 
 
Både Aronsson et al. (2012) och Autry et al. (2003) framhäver vikten av att lokalisera 
individens arbetsrelaterade mål i livet och rekrytera därefter. Det skulle kunna vara så 
att de medarbetare som var otillfredsställda hade ett annat mål i arbetslivet än vad 
Organisationen AB kunde erbjuda. Medarbetare som hade arbetat en längre tid och 
visat på intresse för att vilja utvecklas kanske hade färdigheter eller möjligheter som 
Organisationen AB inte såg och uppmärksammade. För att behålla och motivera 
karriärfokuserade medarbetare bör Organisationen AB ge dessa 
utvecklingsmöjligheter och medvetandegöra möjligheter för utveckling inom 
organisationen.  

Om Organisationen AB vill sträva efter en så enhetlig personalstyrka som möjligt 
bör de kommunicera ut dess mål och värderingar till dess medarbetare. Detta då det 
framkommit, under de öppna frågorna i enkäten, att kommunikationen från ledningen 
var bristfällig. Bonnerup (2010) menar att det är viktigt att organisationen kan 
kommunicera med samtliga medarbetare, både nya som befintliga.  

Sociala relationer har en stor inverkan på hur medarbetare arbetar tillsammans och 
kvalitén på det utförda arbetet (Furnham, 2005; Vroom, 1995). Detta visade sig då 36 
av studiens respondenter angav just arbetskamrater som en positiv faktor på 
arbetsplatsen. Arbetskamraterna i denna studie kan vara en bidragande faktor till 
motivationsnivån på Organisationen AB, detta i enlighet med Kaufmann & 
Kaufmann, (2010). 
 
 
Studiens styrkor samt svagheter 
 
Studiens strävan var att bidra till ny förståelse kring ämnet arbetsmotivation för 
organisationen ABs och samhällets nytta. För att studien ska uppnå god reliabilitet 
ställs höga krav. Reliabiliteten kan ifrågasättas då enkäten inte var välbeprövad. 
Studien kan dock ses som reliabel då Cronbach Alfa för de båda indexen var höga. 
Den interna validiteten anses god då alla respondenter som påbörjade studien, 
fullföljde den.  
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Deltagarantalet var av god bredd och i tillräckligt stor mängd för den avsedda 
studien. Att personligen närvara och dela ut enkäterna kan ha varit en bidragande 
faktor till mängden svarande. Studien bör gå att generalisera till lagerarbete på små 
orter till organisationer med liknade attribut och sammansättning.  
 
 
Framtida forskning 

 
Författarna anser att de mött Organisationen ABs förväntningar och gett sin syn på 
nuläget i organisationen, utifrån den tid och de resurser som funnits till hands. Under 
studiens gång uppkom tankar och funderingar kring vidare forskning, som förslag till 
vidare forskning ges: Jämförande studier för att få en större uppfattning om 
lagermedarbetares motivationsnivå; en longitudinell studie där skillnader mellan 
generationerna studeras; fler studier för att styrka generaliserbarheten. 
 
 
Slutsats 
 
Resultaten av studien visar att arbetsmotivationen var högst bland de medarbetarna 
som var tillfälligt anställda. Resultatet visade också att arbetskamrater, arbetstider, 
lönenivå och stress var faktorer som respondenterna själva ansåg påverkar 
motivationen. Det är av vikt för organisationer att fastställa motivationsnivån hos sina 
medarbetare, detta för att för att ta tillvara på alla medarbetares fulla potential. Denna 
studie bidrar med förståelse, för Organisationen AB, om motivationsnivån hos dess 
lagermedarbetare. På samhällsnivå är denna studie viktig då den visar att ålder som en 
enskild faktor inte har någon betydelse för arbetsmotivationsnivå på medarbetare. 
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